
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבנה והבעה -פרק ראשון 

 שימוש ברגש כמכנה המשותף הנמוך  הרווחת באמצעי התקשורת היאהתופעה  א. .1

 רתית. הצבתו כקנה מידה עיקרי לבחינת כל סוגיה תקשוביותר ו  

 

 דוגמאות המבטאות תופעה זו: ב. 

 (אחת)על התלמיד לציין דוגמה   

השיר בטלוויזיה עוסקים בשאלה אם  ם בתחרויות זמר שונותמגישים ושופטי -

 ריגש אותם או לא כנימוק עיקרי, ולעתים נמנעים מנימוק נוסף.

תוכן הדגש במהדורות החדשות או בעמודי החדשות בעיתונות מוסט מסיקור בעל  -

 ומשמעות לחיי הקורא לסיקור שמטרתו לגרום לתגובה רגשית עזה.

להתרכז נוקבת, נוטה לאחרונה  תכנית שיצא לה מוניטין של תכנית תחקירים -

 בכתבות שהן בעיקר מרגשות, ואינן משקפות דווקא הישג עיתונאי. 

 

 שני גורמים לתופעה, על פי המאמר: ג. 

מיידיים יותר )כמו והצורך להתחרות ביותר ויותר כלי תקשורת זולים  -

 בעידן רב סיכויים ומהיר סיפוקים. הפועלים ,האינטרנט(

מילוי כלי החריף והמתמשך העובר על תעשיית התקשורת, המעודד המשבר הכל -

 עמודים ודקות שידור בתכנים זולים ככל האפשר.

 

 

 

 

  'בלשון הבנה, הבעה ובפתרון בחינת הבגרות 

 תשע"ב קיץ

 011108סמל שאלון 

 גפני וקרן ויסמן -מיה צאלחהפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

יוצרת עמדתה של הכותבת, נעה ידלין, כלפי התופעה היא שלילית. לטענתה, התופעה   א. .2

וגורמת להצגת העובדות כזוועות בלתי  אקלים תקשורתי לא רציונאלי והיסטרי

וסברות. היא מנמקת את טענתה בכך שהתופעה מקשה על ניהול דיון תקשורתי מ

אינטלקטואלי ובכך שהיא מכבידה מאוד על גיבוש דעה מושכלת ביחס לסוגיות 

 שונות.

 

 אמצעים רטוריים שהכותבת משתמשת בהם כדי לחזק את עמדתה: ב. 

 ד(אח)על התלמיד לציין אמצעי   

ג(.  גש' כאל מודרני שהכול סוגדים לו..." )פסקהלשון ציורית: "עלייתו של ה'מר -

ברגש את המסר שהתקשורת מתמקדת בכל הקשור ומחדד אמצעי זה ממחיש 

 באופן מוגזם. 

פשר..." הגזמה: "עמודים על גבי עמודים מוקדשים בעיתונים לטרגדיות חסרות  -

חס כלפי י)פסקה ד(. אמצעי זה מעצים את המסר ואת הביקורת של הכותבת 

 התקשורת לאירועים המעוררים רגש.

 אירועים", "אסונות", "טרגדיות"שימוש בשדה סמנטי של רגשות כאב ועצב:  -

 של התקשורת המוגזםהשימוש  התרומה היא בהבלטת. "זוועה", "סוחטי דמעות

 כלפיו.  הכותבת הביקורת שלבהדגשת בעולם הרגשי של הציבור ו

 

לחידוש הרחבת משמעות: המילה "מרגש" הפכה " הוא התהליך שחל במילה "מרגש א. .3

על דבר של המילה "מדהים": דרך קצרה, אפקטיבית שאינה דורשת מאמץ לומר 

 שהוא נעים, ראוי, מייאש, טוב וכו'.  

 

ספור מילים -עליבות מדכאת של השפה שמאבדת איןהתוצאות של תהליך זה הן  ב. 

 –ת מילה אחת וכן שחיקה של המילה עצמה יפות, שמישות, טובות ונחוצות לטוב

 ושל מה שהיא מייצגת, כלומר הרגש. –מרגש 

   

, המילים "גדול", "מדהים", "נורא" עברו תהליך דומה לזה שחל במילה "מרגש" ג. 

 ת.משמעו הרחבתובכולן יש שימוש מופרז ואף 

 בלבד( אחת)על התלמיד להסביר את התהליך בחל במילה   
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ממשמעות של ממדים פיזיים למשמעות  הורחבההמילה "גדול" משמעות  -

דוגמה: חיוביים כמו פליאה ושמחה.  ר עצום, מעורר רגשותמופשטת של דב

 "."האירוע היה גדול

מיוחד, מועצמת של דבר מפליא, משמעות הורחבה להמילה "מדהים" משמעות  -

  ות. דוגמה: "מדהים לראות איך התקדמת."אמעורר השת

זהה משמעות הורחבה ממילה בעל קונוטציה שלילית להמילה "נורא" משמעות  -

דוגמה: נעשה גם בהקשרים חיוביים.    לזו של המילה "מאוד", והשימוש בה

  נורא שמחתי לשמוע שהצלחת.""

 

ובס: השתלטותם של רגשות פוגעת בהבנה הסבר דבריו של הפילוסוף תומס ה א. .4

 ובשיקול הדעת ההגיוני.

 דבריו של תומס הובס תומכים בטענת הכותבת. ב. 

 

 תחביר  -פרק שני 

 איבר ב )פשוט בעל חלק כולל(                                   איבר א )פשוט בעל חלק כולל(                                   

 

 במשך השנים הודחקו אבחנות של סגנון ושל טעם, ומאזינים וצופים התחילו  א. .7

 

 )מחובר( משפט איחוי     -      את הביצועים באמצעות תבחין אחד.לבחון   

 = לוואי כולל;  החלקים הכוללים: של סגנון ושל טעם  

 = נושא כולל מאזינים וצופים  

   

לבחון מאזינים וצופים התחילו  נון ושל טעםשל סגהדחקת אבחנות לאחר שנים של  ב. 

       את הביצועים באמצעות תבחין אחד.

 

 משפט מורכב. א. .8

 = נשוא מורחב = מושא, מתקבלים על הדעת אירועים ב.  

   קשר של ויתור והסתייגות. ג. 

הם / אף על פי כן התקשורת מכתירה אירועים שונים כ"יד הגורל", למרות זאת ד. 

 ים על הדעת.מתקבל

 

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

 ...05% הואדוגמה לשגיאה בהתאם: חשיבות של התאורה  (1) . א .9

 רק המוזיקה.... מספיקלא        

 גשר תאורההנכונה, התאורה, מוזיקה החשיבות של  דוגמה לשגיאה ביידוע:   

 תרצו...איפה שלשים  דוגמה לשגיאה במילות שעבוד:   

 הכל מתחבר יחדש 

 התיקונים: (2)  

 ...05% היא החשיבות של התאורה   

   רק המוזיקה... מספיקהלא    

 תאורה...המוזיקה הנכונה, גשר ה   

 תרצו..במקום ש לשים   

 הכל מתחבר יחד כש   

 

   

    נשוא (1) ב.  

   מושא (2)  

   לוואי (3)  

 נשוא (4)  

    

 

הוא  IIניגוד. הקשר הלוגי במשפט  של הוא קשר Iהקשר הלוגי במשפט  (1) .א .10

 הוספה.קשר של 

ואת מה שהיא מייצגת,  עצמה שימוש היתר שוחק את המילה "מרגש" (2) 

 כלומר את הרגש.

  / סוגדים / ניצלה / הקצינה / זיקקה / בודדה / נשוא פועלי: המציאה  - (1) ב. 

 נוכחת / צורכים    

 מני: אחת התופעות / עניינונשוא ש  -   

  הכול /  ה, הקצינה וניצלה()בודדה, זיקק היא/  )המציאה( הטלוויזיה  (2) 

 )עניינו( הם / )צורכים( נחנוהיא )נוכחת( / א / )סוגדים(
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 שבזכותם = תיאור  ( 1) א. .11

 התפקיד התחבירי המשותף לשאר המילים הוא מושא. (2)  

 "אם השיר "ריגש אותי" או " לא ריגש אותי". ב. 

   השופטים נדרשים לשפוט שירים. (1) ג. 

 לה היא האם השיר "ריגש אותי" או "לא ריגש אותי"?השא (2)  

 השופטים עוסקים פעם אחר פעם בשאלה זו. (3)  

    השופטים נמנעים לעתים קרובות ממתן נימוק נוסף. (4)  

  הנימוק הנוסף מבוסס על ניסיון מקצועי, כושר אבחנה או ידע. (0)  

 נבחרו השירים לתכנית. בזכות הניסיון המקצועי, כושר האבחנה או הידע ( 6)  

   

 מערכת הצורות -פרק שלישי

שו-ו-: כנוו  ע, כ  -פ-ה: יע  פ  ו  ּת (1) א. .12  ר-ו-ר: אאו  ש, מ  -ג-: ננ, י ג 

 י/ה-ס-ן: ניו  ס  ם, נ  -צ-ים: עצ  ע  ה     

נו (2)   ו  שו כון ; ונה, מ  וככיוון, ה   - כ  ים גש ; גשה, מ  ה   -י ג  צ  ע   המוצעצמה, עה   -ה 

ה (3)   ע  פ  או רהופיע ;  - ּתו  יו ןהאיר, מואר ;  - מ  ס   סה, מתנסהנ   - נ 

      המילה תבחין שייכת לגזרת השלמים. ( 1) ב. 

 תרמית (2)  

 הפועל

ר  א. .13 י ּתֵּ ז  -ת-: ישורש -מ  ב  א  ים ר, בניין: פיעל ; מ   ר, בניין: פועל-ז-ב-שורש: א -ר 

  נ, בניין: נפעל-ו-שורש: ד -ה נ  דו  ין: נפעל ; נ  ד, בני-ע-שורש: י - דוע  נו    

רהפועל  ב.  י ּתֵּ משמעות הינו פועל במשמעות פעילה לעומת שאר הפעלים המציינים  מ 

 סבילה. 

יםשורש המילה  ג.  ר  ז  ב  א   .(מן המילה אביזר)הוא גזור שם  מ 

 מרגשמאזינים, צופים; שמות תואר: שונים,  -צורות בינוני: שמות עצם  ד. 

 פעלים בהווה: הופך, כתוב.  
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ינ ה  (1) א. .14 צ  ק  ל ה נ, בניין: הפעיל ; -צ-שורש: ק -ה  צ   ל, בניין: פיעל-צ-שורש: נ -נ 

 (קלפעל )ח, בניין: -כ-שורש: נ -ת ח  כ  נו     

  מהסכנה. )בניין נפעל( הל  צ  נ  היא  (2)  

ם2) (1) ב.  רו מ  נ ה, )3) ,( מ  ּת  ש  א( מ  6( ה  כ   ד 

ם  (2)   רו מ   מ ; -ו-בניין: פועל, שורש: ר -מ 

נ ה     ּת  ש  א -נ-בניין: התפעל, שורש: ש -ה  כ  ד   א-כ-בניין: פועל, שורש: ד -י/ה ; מ 

ם  ( 3)   רו מ   חולם תנועת בבניין פועל בגזרת נחי ע"ו מנוקדת ב צורת בינוני  -מ 

  מלא.     

נ ה     ּת  ש   קמץ.תנועת "ה צורת עבר נסתר מסתיימת בבגזרת נחי ל"י/ל  -ה 

א     כ  ד   )על דרך  בגזרת נחי ל"א בצורת הבינוני ע' הפועל מנוקדת בקמץ  -מ 

 . גזרת השלמים(     

  

 השם

ך (1) א. .11 ר  צ  ית, מ  צ  מ  ן, ּת  רו  ש   שורש ומשקל: כ 

נות                  ּתו  י, ע  נמ   בסיס וצורן סופי: ח 

קו רהלח          ר   ם בסיסים: ז 

ית. ממנו השם ש (  2)   צ  מ   נגזר שורש תנייני הוא ּת 

 ת.-צ-מ-שנגזר ממנו הוא ת והשורש התנייני, י/ה-צ-: מהראשוני שורשה   

 

 ניתן למיין את המילים על פי כמה תבחינים:  ב. 

ּלוי,  -גזרה    צוי; גזרת נל"י/ה: גזרת נל"א: מ  ווי מ  אוי, ל   ר 

אוי, :(קלפעל )בניין  -ן בניי   צוי; בניין פיעל: ר  ווי מ  ּלוי, ל   מ 

ווי  :שמות פעולה   ּלוי, ל  צויצורות בינוני )פעול( לעומתמ  אוי, מ    : ר 

 

מוד, ת   -תי"ו תחילית )לא שורשית(  א. .11 ה, ה  ת  ל  שותת  גוב  ח   ר 

ין, ת  אור, ת    -תי"ו שורשית    ישותת  ק   ש 

י.  השופטים נמנעים לעיתים מנימוק המבוסס על ניסיון . I ב.  ע  צו  ק   צורן גזירה -מ 

 לציון תכונה/ תואר.   

  II .  .י כעיתונאי תובע ממני שעות עבודה רבות ע  צו  ק    צורן נטייה לציון שייכות -מ 

 .)שלי(   
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  (1) ג. 

שם פעולה בבניין  השורש

 הפעיל

בבניין שם פעולה  שם פעולה בבניין קל

 פיעל

  שאילה השאלה ל-א-ש

 דועיי  הודעה ע-ד-י

  

 משמעות שם הפעולה "השאלה" בבניין הפעיל היא גרימה, ואילו משמעות  (2)  

 שם הפעולה "שאילה" בבניין קל היא פעילה.   
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 פתרון המבחן המותאם

 הבנה והבעה -פרק א  - Iחלק 

ביותר מוש ברגש כמכנה המשותף הנמוך הרווחת באמצעי התקשורת היא שיהתופעה  א. .1

 והצבתו כקנה מידה עיקרי לבחינת כל סוגיה תקשורתית. 

 דוגמאות המבטאות תופעה זו:  

השיר ם בתחרויות זמר שונות בטלוויזיה עוסקים בשאלה אם מגישים ושופטי -

 ריגש אותם או לא כנימוק עיקרי, ולעתים נמנעים מנימוק נוסף.

תוכן שות או בעמודי החדשות בעיתונות מוסט מסיקור בעל הדגש במהדורות החד -

 ומשמעות לחיי הקורא לסיקור שמטרתו לגרום לתגובה רגשית עזה.

להתרכז תכנית שיצא לה מוניטין של תכנית תחקירים נוקבת, נוטה לאחרונה  -

 בכתבות שהן בעיקר מרגשות, ואינן משקפות דווקא הישג עיתונאי. 

 

 פעה, על פי המאמר:שני גורמים לתו .ב 

מיידיים יותר )כמו והצורך להתחרות ביותר ויותר כלי תקשורת זולים  -

 בעידן רב סיכויים ומהיר סיפוקים. הפועלים ,האינטרנט(

מילוי המשבר הכלכלי החריף והמתמשך העובר על תעשיית התקשורת, המעודד  -

 עמודים ודקות שידור בתכנים זולים ככל האפשר.

 

יוצרת עמדתה של הכותבת, נעה ידלין, כלפי התופעה היא שלילית. לטענתה, התופעה   א. .2

אקלים תקשורתי לא רציונאלי והיסטרי וגורמת להצגת העובדות כזוועות בלתי 

מוסברות. היא מנמקת את טענתה בכך שהתופעה מקשה על ניהול דיון תקשורתי 

עה מושכלת ביחס לסוגיות אינטלקטואלי ובכך שהיא מכבידה מאוד על גיבוש ד

 שונות.
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 אמצעים רטוריים שהכותבת משתמשת בהם כדי לחזק את עמדתה: ב. 

 ד(אח)על התלמיד לציין אמצעי   

ג(.  לשון ציורית: "עלייתו של ה'מרגש' כאל מודרני שהכול סוגדים לו..." )פסקה -

 באופןאמצעי זה ממחיש את המסר שהתקשורת מתמקדת בכל הקשור ברגש 

 מוגזם. 

פשר..." הגזמה: "עמודים על גבי עמודים מוקדשים בעיתונים לטרגדיות חסרות  -

כלפי יחס )פסקה ד(. אמצעי זה מעצים את המסר ואת הביקורת של הכותבת 

 התקשורת לאירועים המעוררים רגש.

"אירועים שימוש בשדה סמנטי של רגשות כאב ועצב: "טרגדיות", "אסונות",  -

של התקשורת ", "זוועה". שימוש זה מבליט את השימוש המוגזם סוחטי דמעות

 בעולם הרגשי של הציבור ואת הביקורת של הכותבת כלפיו. 

 

למעין התהליך שחל במילה "מרגש" הוא העצמתה ושימוש מופרז בה עד כדי הפיכתה  א. .3

תקשורת שהדת מודרנית או אליל על ידי אמצעי התקשורת. הגורם לתהליך זה הוא 

המרגש, ואינה אינה סומכת על הקורא או על המאזין שיתפסו בעצמם את הדבר 

 סומכת על האירועים עצמם שיהיו מרגשים.

 

התוצאות של תהליך זה הן שהתקשורת מחייבת את האירועים להיות מרגשים  ב. 

וסוחטי דמעות מן הקוראים ומן המאזינים, ובכך מקשה על ניהול דיון תקשורתי 

 טליגנטי בסוגיות שונות. אינ

   

 ( עקרונות שעל פיהם שופטים דברים.4אמות מידה = ) א. .4

 ( נשאר במקום.1המשמעות המנוגדת למשמעות המילה "מוסט" היא: ) ב. 

 ( הגיוני.2את המילה הלועזית "רציונלי" ניתן להחליף במילה העברית: ) ג. 
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  תחביר - IIחלק 

 .מרגשהוא  השיראם  בשאלה לעתים קרובותשונות עוסקים זמר בתחרויות השופטים  .7

 משפט פשוט; פסוקית לוואי פשוטה. –משפט מורכב: עיקרי  (4) .א 

 מושא( 4)=  בשאלה ;תיאור( 1= ) לעתים קרובות( לוואי; 3= ) בתחרויות .ב 

 ( אוגד2= ) ; הואנושא( 3)השיר =   

  

 סוחטי דמעות. אירועים מוקדשים לתיאור בעיתוניםעמודים רבים  (1) .8

 למדי. גבלתומ של צרכן החדשות על חייוההשפעה של האירועים האלה  (2) 

 משפט פשוט –( 2משפט פשוט              משפט ) –( 1משפט ) א. 

 = נשואמוגבלת לוואי; =  על חייו ; לוואי=  אירועים; לוואי=  בעיתונים ב. 

, אף על פי כן אירועים סוחטי דמעות עמודים רבים בעיתונים מוקדשים לתיאור ג. 

)קשר של  ההשפעה של האירועים האלה על חייו של צרכן החדשות מוגבלת למדי.

 ויתור(

   

 לוואי                     א. .9

 יש סיכוי גבוה להיחשב שיר טוב. מרגשלשיר  (1)  

                 נשוא       ( 2)  

 ., הרי שהכול גם אינו מרגש באותה מידהבאותה מידה מרגשאם הכול    

  תמורה      (3)  

 " מייצגת את הרגש.מרגשהמילה "   

 נושא   (4)  

 הוא כל מה שיפה וטוב בעולם. מרגש   

 לוואי   (1)  

 היא תופעה תקשורתית בולטת.המרגש עלייתו של    

  נשוא          (1)  

 .רגשותמ העיתונות נוטה לפרסם כתבות שהן בעיקר   

 ( הוא: הכללה ופירוט.6(, )0הקשר הלוגי האפשרי בין משפטים ) ב. 
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מאין ספור  אט-אטמדכאת של השפה, שמתרוקנת  עליבותאחת מתוצאות הלוואי היא  .10

 ונחוצות.טובות יפות,  מילים

 משפט פשוט; פסוקית לוואי פשוטה בעלת חלקים כוללים. –משפט מורכב: עיקרי  א. 

 = לוואיטובות = מושא ; מילים = תיאור ; אט -אטנשוא;  =עליבות  ב. 

 .: אחת מתוצאות הלוואי היא עליבות מדכאת של השפה1משפט  ג. 

 אט מאין ספור מילים יפות, טובות ונחוצות.-מתרוקנת אטהשפה  :2משפט   

    

 דגשיםמורוב העיתונים אינם עוסקים בסיקור בעל תוכן ומשמעות, אלא בכתבות בהן  א. .11

מתחרה היום העיתונות בניגוד לתפקיד שמילאה בעבר, מכיוון ש, נושאים מרגשים

 בכלי תקשורת זמינים וזולים.

 הכתרת אירועים כ"יד הגורל".היא אחת הדרכים ליצירת ריגוש  (1) ב. 

 מחייבת אותנו להתרגש.היא  (2)  

 תרבותי לא רציונלי.-אקלים תקשורתי היאהתוצאה  (3)  

 שפט שבו המילה "היא" יוצאת דופן מבחינת התפקיד התחבירי שלה הוא המ -  

 (.2)משפט    

 ( הוא נושא.2במשפט )התפקיד התחבירי שלה  -

 התפקיד התחבירי בשני המשפטים האחרים הוא אוגד. -
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 מערכת הצורות  -  IIIחלק 

 הפועל

12. 

 /הדרךהזמן הגוף הבניין השורש הפועל

  נסתרת  א-צ-מ המציאה

   הפעיל פ-ס-י יפיםמוס

   התפעל ש-מ-ש משתמש

   פעל )קל( י/ה-פ-צ צופים

  )בינוני( הווה   ר-ו-ע מעוררות

   פועל מ-צ-מ-צ יצומצם

 

 השם

13.  

 שאילה מלעז בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 ביטוי

 יכולת

 תקשורת

 מסר

 

 יצירתית

 עיתונאי

 בהירות

 מקצועי

 מדיה

 

 הפועל 

ביות בעיתונות הוא ערך חדש יחסית. רק בשנות העשרים של המאה הערך אובייקטי .14

את עצמם כמחויבים לדווח על העובדות  הגדירוהקודמת פיתחו העיתונאים זהות מקצועית ו

את  משמיעיםבהן דעות אישיות. אין פירוש הדבר שהעיתונאים אינם  לערבכמו שהן בלי 

בעמודים נפרדים, כדי  סמותמפורדעותיהם ואינם נוקטים עמדה, אלא שדעות אלה 

את העיתונות עשרות  מנחהבקלות בין הדעות לידיעות. תפיסה זו  ןיבחהלשהקורא יוכל 

 עד היום בעיתונים רבים בעולם. רווחתשנים, והיא 
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 .ע-ד-: יהשורש המשותף לארבעת הפעלים הוא א. .11

 נפעלבניין  -ייוודע ;הופעל בניין -מודע; הפעיל בניין -הודיע ; נפעל בניין -נודע  ב. 

 מוקיר ג. 

 

 השם

 זיכרון (1) א. .11

 תקליטן (2)  

 משאלה ב.  

 שורש ומשקל, מילה נוספת: זימון )ייתכנו אפשרויות  -הזדמנות: דרך התצורה  ג. 

 רבות אחרות( 

בסיס וצורן סופי, מילה נוספת: מחשבון )ייתכנו אפשרויות  -תרבותי: דרך תצורה   

 רבות אחרות(  

 

 ידיעההעיקריים של העיתונות הוא לסקר אירועים באופן אובייקטיבי.  תפקידיםאחד מן ה .17

 לחמש השאלות: מי? מה? מתי? איפה? מדוע? תשובותעיתונאית אמורה לספק 

באופייה של  שינויהבעיה היא שבעידן האינטרנט מידע כזה הוא מצרך קל להשגה. לכן חל  

. אולם יש לזכור כי ביקורתא גם מאמרי פרשנות והעיתונות בימינו, והיא מספקת לקור

החיים שלהם, ומשום  ןניסיוהעולם של הכותבים ועל  השקפתמאמרים מסוג זה נשענים על 

 כך הם אינם אובייקטיביים.
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